OBECNY ÚRAD VEĽKÁ IDA
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Výzva na predloţenie ponuky
obec Veľká Ida ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky:
Zhotovenie projektovej dokumentácie „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“

1)

Identifika n daje verejn ho obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Kontaktná osoba za VO:
Tel. kontakt:
E-mail:
Internetová stránka:
2)

Obec Veľká Ida,
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida,
Peter Nagy
00324868
2021245127
neplatca DPH
Ing. Vojtech Štromp
+421 903613625
vstromp@chello.sk
www.velkaida.sk

Názov predmetu zákazky:

Zhotovenie projektovej dokumentácie „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida―
3)

Opis predmetu zákazky:
a) Zhotovenie projektovej dokumentácie:

Budova materskej školy bude situovaná v intraviláne obce Veľká Ida na parcele č. 110/1,
v areáli, ktorý aj v minulosti slúžil pre účely materskej školy. Parcela má výmeru 1 069 m2 a je
vo vlastníctve obce. V súčasnosti sa na parcele nachádza pôvodný objekt materskej školy, ktorý
bude potrebné pred začiatkom stavebných prác na novom objekte vybúrať.
Nová budova materskej školy by mala byť dvojpodlažná, dimenzovaná na kapacitu 120 - 140
detí v 6 - 7 triedach rozdelených podľa veku detí. Projektová dokumentácia bude riešiť aj
potrebné zázemie pre potreby materskej školy v súlade s požiadavkami na zariadenia pre deti
a mládež a s platnou legislatívou.
Pre spomínanú kapacitu je potrebné riešiť aj jedáleň a kuchyňu so zázemím potrebným na
prípravu jedál pre deti a zamestnancov materskej školy, vrátane technologického vybavenia pre
prípravu stravy, výdaj stravy, umývanie riadu.
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Projektová dokumentácia bude riešiť tiež napojenie objektu materskej školy na všetky
inžinierske siete.
Projektová dokumentácia bude obsahovať :
- sprievodnú správu,
- súhrnnú technickú správu,
- statické posúdenie,
- protipožiarne zabezpečenie,
- projektové energetické hodnotenie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti búracie práce,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti prípojky inžinierskych sieti,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti architektúra a statika,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti zdravotechnické inštalácie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti ústredné vykurovanie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti elektroinštalácie silnoprúdu a
slaboprúdu, bleskozvod,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti spevnené plochy a komunikácie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti terenné úpravy, oplotenie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti plynové inštalácie,
- technickú správu a výkresovú dokumentáciu časti vzduchotechnika,
- technickú správu a dokumentáciu časti technologické zariadenie kuchyne,
- rozpočet a výkaz výmer.
Kompletná PD bude dodaná nasledovne:
- výkresová časť, vrátane technických správ, šesť vyhotovení v tlačenej forme a 1x
v elektronickej forme na CD/DVD vo forme .pdf a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná
/.doc,.xls.,dwg.,/,
- kontrolný rozpočet a neocenený výkaz výmer v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a 1 x
elektronickej verzii vo formáte .xls.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná (pre stavebné povolenie, výber zhotoviteľa
a realizáciu stavby materskej školy) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky
č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
Realizačná projektová dokumentácia musí byť vyhotovená podľa platných STN a EN
a všeobecne záväzných predpisov, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa udelenými
zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú príslušnými
rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo
nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela, Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj
návrh spôsobu likvidácie stavebnej sute a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou.
Obstarávacia projektová dokumentácia musí obsahovať všetky profesie, resp. musí byť
vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol využiť v procese vereného obstarávania
na výber zhotoviteľa stavebných prác. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu stavby s výkazom
výmer. Každý aj technická správa musia byť podpísané a opečiatkované oprávneným
projektantom. Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu,
musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie
stavieb v príslušnej oblasti).
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Zhotoviteľ projektovej dokumentácie musí zabezpečiť:
- fyzickú obhliadku miesta výstavby materskej školy,
- zameranie jestvujúcej budovy na pozemku a inžinierskych sieti,
- rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, súhlasy,
- posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy k realizačnému
projektu
Projektová dokumentácia bude v priebehu spracovania a v závere prác konzultovaná verejným
obstarávateľom.

-

b) Inţinierska innosť:
Výkon inžinierskej činnosti – vydanie právoplatného stavebného povolenia,
c) Výkon autorsk ho dozoru po as realizácie stavby:

-

-

účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
účasť na kontrolných dňoch stavby,
účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa,
zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky stanovené dohnutými
orgánmi,
posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technickoekonomických parametrov stavby,
vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej
dokumentácií,
vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy AD objednávateľovi s prehlásením, že
uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej SPD, vrátane zmien schválených
v priebehu realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora SPD na výkresoch
skutočne vyhotovenia stavby,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
účasť na kolaudačnom konaní..

4)

Druh zákazky:

Služba
5)
Spolo ný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
6)

Predpokladaná hodnota zákazky: 28 386,00 bez DPH.

7)

Rozdelenie na asti : nie

8)

Lehota na dokon enie predmetu zákazky:

Lehota realizácie predmetu zákazky v nadväznosti na jednotlivé činnosti:
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a) Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie : do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy o dielo,
b) Inžinierska činnosť: odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia do 80 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo,
c) Autorský dozor počas realizácie stavby: do vydania kolaudačného rozhodnutia.

9)

Sp sob vzniku záv zku:

Zmluva o dielo. Návrh zmluvy je prílohou č.3 tejto výzvy.
10)

Krit riá na vyhodnotenie pon k:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH
11.

Sp sob ur enia ceny

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1196 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, platnom znení. Cena bude stanovená
v EUR. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky.
12.

Podmienky

asti:

Uchádzač musí sp ňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádza preukazuje splnenie podmienky
asti doloţeným dokladom o oprávnení
poskytovať sluţbu – kópia, fotokópia ţivnostensk ho listu, výpisu z obchodn ho registra
a podobne - kópia
13.

Adresa, sp sob a lehota na predkladanie pon k:
Adresa:
Adresa:
Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ42, 044 55 Veľká Ida

Ozna enie obálky ponuky:
Uchádzač vloží úplnú ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné:

adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy,

obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača

označenie „S ťaţ – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“

Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú
pracovné dni od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Ponuku je možné predložiť len v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa
(poštou alebo osobne cez podateľňu) najneskôr do 29.03.2019, 12,00 hod.

Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
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14.

Otváranie pon k:

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 29.03.2019 o 15.30 hodine na adrese verejného
obstarávateľa. Otváranie ponúk je verejné.
15.

Obsah ponuky:

15.1 Predloţenie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – kópia, výpis
OR, ţivnostenský list kópia alebo výpis z internetu
15.2 Výplnená príloha .1 Identifikácia uchádza a
15.3 Výplnená príloha .2 Návrh na plnenie krit rií na hodnotenie pon k
15.4 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo
16.

Vyhodnotenie pon k a oznámenie o výsledku vyhodnotenia pon k.

15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena. Ak
ponuku predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania,
v prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
15.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač v členení: suma bez DPH, suma vrátane DPH.
V prípade, že nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM
DPH―.
15.3 Ponuky uchádzačov, ktoré sp ňajú stanovené podmienky tejto výzvy podľa bodu 12 a 15
a neboli z postupu zákazky vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle bodu 16.
17.

Lehota viazanosti pon k

Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2019
18.

Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce. Zmluvnú cenu za zhotovenie projektovej
dokumentácie verejný obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi po jej odovzdaní. Prílohou faktúry
bude odovzdávací protokol potvrdený zodpovednou osôbou objednávateľa.
19.

Ďalšie informácie verejn ho obstarávateľa:

19.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude sp ňať podmienky
účasti, alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
19.2 Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
nebola predložená ani jedna ponuka,
ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
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19.3 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po
vyhodnotení ponúk doručené (e-mailom) oznámenie o prijímaníi alebo neprijímaní
(neúspešnosti) jeho ponuky.
Prílohy:
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk
3. Návrh zmluvy o dielo
V Košiciach, dňa 18.03.2019
Ing. Vojech Štromp
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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Príloha č.1 Výzvy na predloženie ponuky

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Miesto a datum:

.........................................................
Podpis, pečiatka
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Príloha č.2 Výzvy na predloženie ponuky

Návrh na plnenie krit rií na hodnotenie pon k
Predmet zákazky: „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“
Návrh na plnenie krit rií na vyhodnotenie pon k:
najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky v eurách

P.

Opis predmetu zákazky

1.

Zhotovenie
dokumentácie

2.

Inžinierska činnosť

3.

Autorský dozor

Cena bez DPH

Výška DPH

Cena s DPH

projektovej

SPOLU

„nie som platcom DPH―
„som platcom DPH―
(nehodiace sa preškrtnite)

V ……………………………, dňa ………………….
...............................................................
(podpis a pečiatka uchádzača)
Čestne vyhlasujeme, že údaje a dokumenty predložené v ponuke sú pravdivé a zároveň
súhlasím s návrhom zmluvy o dielo.
V ……………………………, dňa ………………….

...............................................................
(podpis a pečiatka uchádzača)
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Príloha č.3 Výzvy na predloženie ponuky
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realiza nej
dokumentácie stavby (DRS), na výkon inţinierskej innosti (IČ) a výkon autorsk ho
dozoru (AD) pre „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ'
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ―)

Obec Veľká Ida,
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida,
Peter Nagy - starosta
00324868
2021245127
neplatca DPH
VÚB Banka a.s.
Sk069 0200 0000 0000 01627542
obec.velkaida@gmail.com

Zhotoviteľ'
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ")
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ČL.1
PREDMET ZMLUVY
1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy
(ďalej len „dielo"), činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len
„činnosť autorského dozoru") a inžiniersku činnosť uvedenú v článku 4 zmluvy (ďalej
len „inžinierska činnosť). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu
uvedenú v článku 5 tejto zmluvy.
Čl. 2
VYMEDZENIE DIELA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačnej
dokumentácie stavby (ďalej len „DRS") pre stavbu:
- „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“ v rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto Zmluve a vo Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa
18.03.2019.
2.2 Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení
2.1

Čl. 3
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU
3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa bude vykonávať činnosť autorského dozoru
(ďalej tiež aj „AD") na stavbe:
- „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“
v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a voVýzve na predkladanie ponúk v
rámci zadávania zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní zo dňa 18.03.2019.

3.2
3.3

Na účely výkonu činností autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa
používa aj označenie „autorský dozor".
Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon AD sa nepovažujú prípady, kedy je zhotoviteľ' v
rámci uplatnenia práv objednávateľa zo zodpovednosti za vady zhotoviteľa povinný
odstrániť' preukázateľné chyby DRS (napríklad nesúlad výkazu výmer a výkresovej časti
PD, nesúlad skutočného stavu so zakresleným stavom a podobne) a to aj v prípade, ak sa
tieto stanú zjavné počas realizácie stavebných prác.
Čl. 4
PREDMET INŢINIERSKEJ ČINNOSTI

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať inžiniersku činnosť (ďalej
tiež aj „IČ") na stavbe:
- „Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida“
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v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a voVýzve na predkladanie ponúk v
rámci zadávania zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní zo dňa 18.03.2019.
Čl. 5
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATELA A ZHOTOVITELA
Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu objednávateľ v rámci postupu zadávania zákazky poskytol
všetky potrebné doklady a vysvetlenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho
záväzkov podľa tejto zmluvy.
V priebehu vykonávania diela (DRS) sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné
rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie"),
prípadne za účasti ďalších dotknutých subjektov podľa požiadaviek objednávateľa alebo
zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety sa zmluvné strany dohodli, že
prvé pracovné rokovanie sa uskutoční pred začatím realizácie diela. Z pracovného
rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania"), ktorého rovnopis
obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto článku.
Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave
rozpracovanosti diela. Termín ako aj zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne
zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho konaním.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v
nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu
zmluvy v súlade s touto zmluvou.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v
lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonať bezodplatne zmeny v DRS, ktorých
potreba vznikne v dôsledku vyjadrení a/alebo stanovísk príslušných orgánov štátnej
správy a to aj počas realizácie stavebných prác, podkladom pre ktoré je DRS.

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Čl. 6
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DRS po zapracovaní pripomienok zo záverečného
prerokovania do sídla objednávateľa v termíne:

6.1

6.2

do 60 dní odo dňa nadobudnutia

innosti tejto zmluvy,

Dňom doručenia DRS do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom
preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DRS sp ňa kvantitatívne a kvalitatívne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej súčastiach (príloh). Na účely tejto zmluvy DRS
nesp ňa požiadavky uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom
zistiteľné pri vynaložení obvyklej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo
nesp ňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve, opise predmetu zákazky a ďalších
podkladov poskytnutých v rámci zadávania zákazky zo dňa 18.03.2019 (ďalej len „zjavné
vady").
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Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu
objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ
skutočnosť, že DRS nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo
skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 6.7 tohto článku.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia DRS. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden
obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Zhotoviteľ súhlasí, aby objednávateľ počas
lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a
organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné k stavebnému konaniu.
6.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DRS má zjavné vady,
oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky
adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku (ďalej len
„oznámenie o zjavných vadách"). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ
súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. Lehota na odstránenie zjavných vád nesmie
byť kratšia ako 5 pracovných dní.
6.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.4 tohto článku
neplynie. Odo dňa doručenia DRS spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné
vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa,
plynie lehota uvedená v článku 6.4 ďalej, pričom sa jej d žka súčasne predlžuje o 7 dní
(ďalej len „pred žené preberacie konanie").
6.7 Ak objednávateľ počas pred ženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v
oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DRS už nemá iné zjavné vady,
zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa
bodu 6.4 tohto článku.
6.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady,
prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ
písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov
vyhotovení DRS, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými
stranami.
6.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými
stranami považuje za deň odovzdania DRS zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za
deň prevzatia DRS objednávateľom od zhotoviteľa.
6.10 Predpokladaná doba výkonu AD na stavbe je určená dobou vykonávania stavebných prác
podľa bodov 6.11 a 6.12 tohto článku.
6.11 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom:
- nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
6.12 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v
písomnom oznámení objednávateľa o odovzdaní staveniská ktoré sa objednávateľ
zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr
sedem dní pred začatím stavebných prác. Činnosť AD sa skončí najskôr dňom
nasledujúcim po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Počas výkonu
činnosti AD sa zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať na pravidelných pracovných poradách na
staveniskách medzi zástupcami zhotoviteľa a inými účastníkmi stavebných prác
minimálne raz za štrnásť (14) dní, pokiaľ nie je v tejto zmluve alebo jej súčastiach
(prílohách) uvedené inak. Termín uskutočnenia pracovnej porady objednávateľ oznámi
6.3
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zhotoviteľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred jej konaním prostredníctvom emailu,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.13 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť v termíne:
- zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia do 80 dní odo dňa
nadobúdnutia účinnosti zmluvy o dielo.
6.14 O odovzdaní a prevzatí právoplatného stavebného povolenia spíšu zmluvné strany
preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden
obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
Čl. 7
CENA DIELA, DRS, AD a IČ
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
7.1

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenách") a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška") a
sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za
účelom riadneho vykonania diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti.

7.1.1 Cena predmetu zmluvy:
a)

Cena za DRS bez DPH v EUR:
Sadzba DPH 20 % v EUR:
Cena DRS vrátane DPH v EUR:
(slovom: ................................)

b) Cena za AD bez DPH v EUR:
Sadzba DPH 20 % v EUR:
Cena za AD vrátane DPH v EUR:
(slovom: ................................)
c)

7.2

7.3

Cena za IČ bez DPH v EUR:
Sadzba DPH 20 % v EUR:
Cena za IČ vrátane DPH v EUR:
(slovom: ................................)

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v troch vyhotoveniach za DRS až na základe preberacieho
protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy a to do 30 dní
odo dňa jeho podpísania. Na účely fakturácie sa za deň dodania DRS považuje deň
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach za AD do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Cena za výkon AD zahŕňa okrem nákladov
uvedených v bod 7.1 tejto zmluvy aj všetky ostatné náklady, prípadne odmenu
zhotoviteľa a to najmä náhrada za čas strávený na stavenisku alebo na pracovných
poradách, cestovné náklady a/alebo náhrady za stratu času, ako aj náklady súvisiace s
plánografickými prácami v rámci výkonu AD.
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7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach za IČ až na základe preberacieho
protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami a to do 30 dní odo dňa podpísania
preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania IČ považuje deň
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6.14 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť samostatné faktúry, a to zvlášť pre DRS, zvlášť pre IČ a
zvlášť pre AD.
Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do
sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy
však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo
zmluvy a predmet fakturácie, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie v
zmysle zmluvy a ďalšie náležitosti uvedené v súťažných podkladoch. Ak faktúra nebude
obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ
je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre
ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej
alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah
diela vyplývajúci z tejto zmluvy alebo sa mení rozsah alebo obsah činnosti AD a IČ
vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela,
prípadne obsahu alebo rozsahu činnosti AD a IČ, ktorá nebola predvídateľná v čase
uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce"). Podkladom na uzatvorenie tohto
dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka
objednávateľa na naviac práce.
V prípade zmeny ceny podľa bodu 7.9 naviac práce budú ocenené podľa jednotkových
cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci zadávania zákazky, výsledkom
ktorej je táto zmluva. V prípade, ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v
zmysle platného Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych
činností — UNIKA 2019 (ďalej len „cenník") nižšie ako jednotkové ceny podľa
predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny
podľa platného cenníka. Uvedené platí aj v prípade naviac prác, ktorých jednotkové ceny
sa nenachádzajú v ponuke zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania, výsledkom
ktorého je táto zmluva.
Čl. 8
SANKCIE

8.1

8.2

V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DRS, resp. jej častí v súlade s článkom 6
tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
1,00 % z ceny DRS vrátane DPH za každý i začatý deň omeškania.
V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o
zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 9.4 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur (slovom dvesto eur) za každý
i začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Ustanovenie bodu 8.9 tým nie je dotknuté.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
upravujúceho výšku úrokov z omeškania.
Za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti
vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených
skúšok vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom:
päťsto eur), ak bol zhotoviteľ vyrozumený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni
vopred.
V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve vrátane jej
súčastí, inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 a 8.9 tohto článku,
vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 Eur (slovom
dvesto eur) za každý i začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto
porušenie samostatne. Ustanovenia bodov 8.7, 8.8 a 8.9 tým nie je dotknuté.
Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou.
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 12.2 a 12.3 tejto zmluvy má
objednávateľ právo na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume zodpovedajúcej
20 % z ceny diela uvedenej v bode 7.2 písm. a) tejto zmluvy, ktorá zahŕňa aj DPH (v
prípade, ak sa pri cene za dielo uplatňuje DPH).
V prípade, ak vada DRS spočíva v nesúlade zakresleného stavu so skutočným stavom
a/alebo neuvedení všetkých položiek v rámci výkazu výmer a/alebo ich uvedenie v
nesprávnom množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu,
v dôsledku ktorých objednávateľovi vzniknú akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s
realizáciou stavebných prác, podkladom pre ktoré je DRS, zhotoviteľ je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa cene týchto stavebných prác
naviac.
V prípade, ak v dôsledku vád DRS budú voči objednávateľovi uplatnené akékoľvek
správne alebo iné administratívne sankcie zo strany príslušných orgánov štátnej správy v
peňažnej forme, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za
porušenie jeho povinnosti dodať DRS bez vád v sume rovnajúcej sa sume pokuty alebo
iného správneho postihu uplatneného voči objednávateľovi príslušným orgánom štátnej
správy a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu.
Čl. 9
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, AD a IČ

9.1

9.2
9.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou
starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na
predmet zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto
zmluve a vo Výzve zo dňa 18.03.2019, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve,
Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa
vlastností diela alebo spôsobu jej vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto
zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi
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9.4

9.5

9.6

objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a
zápismi z pracovných stretnutí.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa prejaví v záručnej dobe, ktorá
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný
zmluvnými stranami tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie alebo v prípade, ak sa kolaudačné
rozhodnutie nevyžaduje, tak uplynutím piatich rokov odo dňa protokolárneho prevzatia
stavebných prác a to bezodplatne a bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení
písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade"). Objednávateľ sa zaväzuje
zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej
skutočnom odstránení.
Za vady DRS sa považujú napríklad nesúlad zakresleného stavu so skutočným stavom,
neuvedenie všetkých položiek v rámci výkazu výmer, resp. ich uvedenie v nesprávnom
množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu.
Čl. 10
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE,
AUTORSKÉ PRÁVO

10.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa
dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa tejto
zmluvy.
10.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy sp ňa náležitosti autorského diela podľa Autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje,
objednávateľovi dňom prevzatia diela podľa tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského
zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v
rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 Autorského zákona tak, aby dielo mohol používať na
vlastnú potrebu (najmä za účelom zhotovenia stavby, oprava a údržba stavby, prípadne aj
na iné s tým súvisiace účely) a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako
podklady pre plnenie úloh objednávateľa. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety
duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej
samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň
udeľuje dňom prevzatia diela objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použite
diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie licencie.
10.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 10.2 tohto
článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 7.1.1 a) tejto zmluvy.
ČI.11
ZÁNIK ZMLUVY
11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
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11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej
strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností
zhotoviteľom sa považuje omeškanie zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti
podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, alebo v prípade povinností, pri ktorých omeškanie
netrvá (jednorazová povinnosť — napríklad neospravedlnené neúčasti podľa bodu 8.4
tejto zmluvy), sa za podstatné porušenie zmluvy považuje opakované porušenie
jednorazovej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy
sa považuje aj postúpenie akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez súhlasu objednávateľa.
11.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
11.5 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená do sídla zhotoviteľa.
11.6 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ
v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením
do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto
iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia
výpovednej lehoty.
11.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy zodpovedajúcu vykonaným
prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné,
fakturačné a licenčné podmienky primerane platia ustanovenia tejto zmluvy
Čl. 12
OSTATNÉ USTANOVENIA
12.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie
predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi
poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša
zhotoviteľ.
12.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela ustanovenie § 42 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona vzťahujúce sa na
obmedzenia pri označovaní konkrétnych typov, výrobcov, výrobných postupov, ktoré
môžu viesť k znevýhodneniu alebo vylúčeniu hospodárskych subjektov v postupe
zadávania zákazky na predmet zákazky, ktorého podkladom bude DRS.

17

12.3 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pri vysvetľovaní
súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o verejnom
obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú realizované na základe
DRS. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na
otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej
časti alebo aj iných skutočností týkajúcich sa DRS a to najneskôr do 48 hodín od
vyžiadania objednávateľom prostredníctvom emailovej komunikácie.
Čl. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
13.2 Zmluvu je možné meniť a dop ňať len na základe číslovaných a písomných dodatkov.
Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod
uzavretia tohto dodatku. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami
zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má
za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné strany sú povinné pri
uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní.
13.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov
(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa.
13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých sú tri rovnopisy určené pre
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím
vlastnoručným podpisom.
13.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa (výzva na predkladanie ponúk) a
ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia poskytnuté objednávateľom v procese
zadávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Vysvetlenia poskytnuté
objednávateľom, ktoré menia alebo dop ňajú súťažné podklady majú prednosť pred
týmito podkladmi. Skutočnosť, že akýkoľvek z uvedených dokumentov nie je fyzicky
pripojený k zmluve, ale táto zmluva na neho odkazuje, nemá vplyv na skutočnosť, že je
súčasťou tejto zmluvy.
13.8 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s
rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto
zmluvy a že pri predložení svojej cenovej ponuky:
13.8.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa tejto zmluvy, dôkladne ich
pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady
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neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti;
13.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, ktoré sa týka vypracovania diela; zahrnul
všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie celkovej ceny za dielo podľa
tejto zmluvy;
13.8.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky zhotoviteľa okrem tých, ktoré by zhotoviteľ
mohol uplatniť v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného
obstarávania.
13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli
zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 13.8 a následne 13.8.1, 13.8.2 a/alebo 13.8.3 na
vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu ceny za
dielo podľa tejto zmluvy.
13.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
V Košiciach dňa ...........................................

V .................................. dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Peter Nagy
starosta

meno a priezvisko
funkcia
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